
Neuropsykologisk  
klinik

 

Med specialistviden  
inden for kognitive problemstillinger,  

erhvervet hjerneskade og hjernerystelse,  
varetager Cervellos neuropsykologer  

alle typer neuropsykologiske  
undersøgelser og udredninger. 

 
Psykologerne indgår også i  

jobrehabiliteringsforløb, varetager  
samtaleforløb for ramte,  

pårørende mv.

Cervellos neuropsykologer 
Cervellos neuropsykologer har specialistviden indenfor 
erhvervet hjerneskade og hjernerystelse og er vant til  
at indgå i opgaver på beskæftigelsesområdet, social- 
området og sundhedsområdet.  

Vores neuropsykologer arbejder med sammenhængen 
mellem psykens og centralnervesystemets funktioner  
– det gælder fx de følelsesmæssige, adfærdsmæssige og 
kognitive følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade 
eller hjernerystelse. Neuropsykologerne kan hjælpe sags- 
behandlere med viden ift. at vurdere hvilke indsatser der 
kan hjælpe borgeren. Neuropsykologerne kan også 

hjælpe den ramte eller pårørende med redskaber til at 
forstå skaden og hvilken virkning den kan have, samt 
redskaber til at komme styrket videre med hverdagen.

Neuropsykologiske undersøgelser 
Ved en neuropsykologisk undersøgelse, danner neuro- 
psykologen sig et indtryk af den person, der er ramt af 
kognitive udfordringer ifm. en erhvervet hjerneskade eller 
hjernerystelse. Gennem tests, samtaler og observationer af 
fx følelsesmæssig tilstand eller kognitivt funktionsniveau 
kan neuropsykologen afdække den ramtes udfordringer 
samt ressourcer. 



Klinik for Hjerneskade  
& Hjernerystelse 

Langebjerg 1, stuen
Roskilde v/Trekroner

Mail: info@cervello.dk 
Telefon: 70 602 608

CERVELLO - en social impact virksomhed. Cervello er sat i verden for at hjælpe mennesker med hjerneskade eller hjernerystelse 
hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet. Det gør vi ved at understøtte mindre og mellemstore kommuner med hjerneskade-indsatser i 
NÆR-miljøet og med et fokus på at inddrage både borgere og pårørende i rehabiliteringsprocessen. At være en ’Impact’ virksomhed 
forpligter. I vores DNA ligger også, at vi fokuserer aktivt på at indfri FN’s verdensmål #8 og #10: At ”skabe anstændige job og økonomisk 
vækst” samt ”reducere ulighed”. 

Resultat af undersøgelsen 
Afhængig af hvilket niveau neuropsykologisk undersøgelse, 
der foretages, kan neuropsykologen give en beskrivelse af 
funktionsniveauet samt en vurdering af den ramtes poten- 
tiale for at genvinde funktionsniveau, anbefaling til plan- 
lægning af et rehabiliteringsforløb, vurdering af behand- 
lingseffekt, samt afdækning af den ramtes potentiale for  
eller barrierer i forhold til at komme tilbage til arbejde  
eller uddannelse. 

Undersøgelsen kan også munde ud i anbefalinger til arbejds- 
pladstilpasninger, skånehensyn mv. eller vurderingsgrundlag 
for bevilling af fleksjob eller førtidspension.Den kan også 
fungere som beslutningsgrundlag for en BPA-ordning, vur- 
dering af boligform eller støttebehov efter Serviceloven. 
Endelig kan der udarbejdes en specialisterklæring til fx  
en offentlig instans eller et forsikringsselskab.
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Som NPU+,og herudover:
•  udvidet undersøgelse af fx arbejds- 

plads, bo- og aktivitetstilbud etc.

Som NPU, og herudover fx: 
•  Afdækning af neuropsykiatriske 

problemstillinger
• Personlighedsundersøgelse og/eller
•  Vurdering af muligheder for  

arbejdsmarkedstilknytning.

•  Afdækning af vanskeligheder  
og  ressourcer med henblik på 
tilrettelæggelse af intervention.

•  Vurdering  af prognose og  
udviklingsmuligheder.

•  Hurtig afdækning af risikofaktorer  
og opmærksomhedspunkter

Samlet funktionsbeskrivelse (rapport) inkl. anbefalinger, 
og opdragets  spørgsmål besvares. Ved arbejdsmarkeds-
fokus vil rapporten specifikt indeholde anbefalinger til 
evt. skåndhensyn mv. mhp. opnåelse af deet bedst mulige 
funktionsniveau ift.et givet jobområde

Samlet funktionsbeskrivelse inkl. anbefalinger  
(rapport) Specialisterklæring til  offentlig instans, 
forsikringsselskab.

Samlet funktionsbeskrivelse inkl. anbefalinger (rapport)

Kort rapport med konklusion på screeningen
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Hvem har behov for en  
neuropsykologisk undersøgelse?
 
Mennesker som rammes af en hjerneskade 
eller hjernerystelse har behov for en få hjælp 
af en neuropsykolog til at vurdere skadens 
omfang, hvordan skaden påvirker den ramte 
og hvilken rehabiliteringsindsats, der skal til 
for at hjælpe den ramte bedste muligt.  

Hvilken slags undersøgelse den ramte har 
behov for afhænger blandt andet af skadens 
omfang, graden af mentale funktionsforstyr- 
relser eller hvor lang tid siden skaden er 
indtruffet. 


